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Program 1. zasedání Vědecké rady
Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

Zahájení, představení členů vědecké rady
Děkan FEK doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 17
členů VR (7 členů je omluveno) a Vědecká rada FEK je usnášeníschopná.

1. Předání jmenovacích dekretů
Všem přítomným členům VR byly předány jmenovací dekrety a každý člen vědecké rady
byl stručně představen.

2. Stručná vize rozvoje FEK na období 2010 – 2014
Materiály k uvedenému bodu (příloha č.1) i k dalším projednávaným bodům byly a jsou
k dispozici na webových stránkách FEK www.fek.zcu.cz
Děkan předložený materiál ve své prezentaci rozvedl, okomentoval jednotlivé body
materiálu a mj. zdůraznil, že v důsledku poklesu výkonů fakulty v oblasti vědy a výzkumu
v minulém období je nutno dopracovat motivační systém a zvýšit úsilí fakulty zejména
v této oblasti.
Diskuse:
prof. Fotr: doporučil věnovat pozornost kvalitě publikační činnosti a podpořit tyto aktivity
započtením práce na kvalitních výstupech (recenzované časopisy, impakty, monografie a
zahraniční monografie) do úvazku
doc. Plevný: informoval o vyčlenění finančních zdrojů z rozpočtu FEK v r. 2010 ve výši 3
mil. Kč na podporu těchto aktivit
prof. Milková: doporučila rozvíjet metody vhodné pro kombinovanou formu studia, ale
současně neslevovat z požadavků kladených na studenty této formy studia
doc. Plevný: uvedl, že tomu tak v praxi FEK skutečně je a v řadě případů jsou studenti DS a
KS zkoušeni v rámci společných zkušebních termínů
doc. Cimler: vznesl dotaz, zda bude reagováno na zvýšený zájem zahraničních učitelů o
studium doktorského programu na FEK

doc. Vacík: reagoval s tím, že legislativně je i tato možnost schůdná po přípravě programu
v příslušném jazyce. Prvním krokem tímto směrem je probíhající příprava dvojího diplomu
na úrovni bakalářského a magisterského studia s německými partnery
prof. Dvořáková: připomněla seminář pořádaný ZČU mj. k databázi konferencí a
upozornila, že přístup ČR k započítávání konferencí a výstupů z nich je ojedinělý. Současně
zmínila, že na AS ZČU zazněla informace o možné změně metodiky v oblasti ukazatele
VKM pro rok 2011
doc. Plevný: reagoval a připomenul poměrně solidní výsledky FEK v oblasti mobilit
Po ukončení diskuse k tomuto budu bylo navrženo následující usnesení:
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni schvaluje vizi rozvoje FEK na období 2010-2014
Hlasování:
17 členů VR pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato

3. Projednání a schválení podkladů k reakreditaci studijního oboru 6208R086
Podniková ekonomika a management
Podklady k jednání ( příloha č.2)
Doc. Eger, proděkan pro studijní záležitosti stručně okomentoval předložený materiál
s tím, že změny v sylabech a v rozsahu předmětů jsou především důsledkem příprav ZČU
na přijetí ECTS.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni projednala předložený materiál a schvaluje studijní
plány pro účely reakreditace bakalářského studijního programu 6208R086 Podniková
ekonomika a management.
Hlasování:
17 členů VR pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

4. Schválení studijních plánů na akademický rok 2010/2011
Doc. Eger představil studijní plány (příloha č. 3) s tím, že situace s přípravou byla
komplikována přípravou přechodu na ECTS i změnou vedení FEK k 1. 3. 2010.
Doc. Plevný upozornil na změnu zařazení předmětu KIV/DBM1 navazujícího
magisterského studia studijního oboru 6208T086 PeM z 2. do 1. ročníku (oproti
předloženému materiálu).
Doc. Hrdý, bývalý děkan FEK, upozornil, že původně navržené zařazení zřejmě souviselo
s plánem minulého vedení zajistit výuku matematiky a informatiky vlastními silami FEK.
Doc. Plevný zdůraznil, že vedení ZČU a i on sám podporuje interfakultní spolupráci.
V současné situaci však ani ekonomická stránka věci není zcela zanedbatelná, ale dopady,
kterými bylo argumentováno, nejsou zdaleka tak zásadní. V každém případě je nutno při
jednání s FAV dodržovat standardní postupy a požadavky na změny v obsahu a rozsahu
předmětů musí být nejprve projednány s příslušnými katedrami FAV.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni schvaluje studijní plány na akademický rok
2010/2011 s tím, že předmět KIV/DBM1 je ve studijních plánech navazujícího
studijního oboru PEM zařazen do 1r. LS pro obě formy studia.

Hlasování:
17 členů VR pro, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato

5. Schválení členů komisí pro SZZ – oborů navazujícího studia;
Předloženy byly návrhy členů komisí ( příloha č. 4 ).
Diskuse:
Prof. Milková uvedla, že podle zkušenosti z vlastního pracoviště by v komisích SZZ měly
působit jen osoby s vědeckou hodností. Současně doporučuje schválit pro pozici předsedů
SZZ jen docenty a profesory.
Doc. Plevný reagoval, že pokud zazněla ze strany VR tato připomínka, lze doporučit změnu
ve složení s tím, že v předloženém návrhu už byla snaha preferovat členy s vědeckou

hodností. Zákon připouští, aby v komisích zasedali i významní odborníci z praxe a Ing.
Potůčková takovým odborníkem je.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni schvaluje předložený seznam členů a předsedů
komisí pro SZZ - oborů magisterského studia.
S ohledem na diskusi bylo rozhodnuto hlasovat odděleně o návrhu Ing. Čestmíry Potůčkové
za předsedu komise pro SZZ obor IM.
a) o Ing. Čestmíře Potůčkové
b) o ostatních návrzích
Hlasování:
K bodu a) pro 15 členů VR, proti 1, zdržel se 1
K bodu b) pro 17 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato dle původního návrhu.

6. Schválení členů komise pro SZZ – oborů bakalářského studia
Předložené návrhy (příloha č. 3) obsahovaly i jména odborníků z praxe, se kterými fakulta
dlouhodobě spolupracuje.
Diskuse:
Prof. Milková odůvodnila svůj požadavek na jmenování profesorů a docentů do pozic
předsedů SZZ s ohledem na to, že v případném sporu vedoucí práce vs. oponent je
výhodou, když předseda pochází z akademického prostředí. Dále uvedla, že u nich i na
bakalářském studiu dodržují zásadu, že předsedy SZZ jsou jmenováni profesoři a docenti.
Doc. Cimler podpořil tento názor a připomněl, že v případě rovnosti hlasů při hlasování
v komisi rozhoduje právě předseda komise.
Doc. Vacík uvedl, že navrhovaní předsedové jsou zpravidla lidé, kteří s fakultou
dlouhodobě spolupracují a akademické prostředí dobře znají.
Doc. Eger uvedl, že na bakalářském studiu v Ústí n L. rovněž předsedají profesoři a docenti
a odborníci z praxe jsou členy SZZ komisí.
Návrh usnesení:

Vědecká rada FEK schvaluje seznam členů a předsedů komisí pro SZZ – oborů
bakalářského studia.
Hlasování:
Proběhlo na základě diskuse po oborech a jménech.
Při hlasování o návrzích KMO a KSO nepřítomna prof. Dvořáková.
Návrh komisí KMO
Pro 16 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Návrh komisí KSO
a) Návrh na schválení Ing. Čestmíry Potůčkové za předsedu SZZ pro obor IM
Hlasování:
Pro 15 členů VR, proti 1, zdržel se 0
b) Ostatní návrhy
Hlasování:
Pro 16 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Návrh komisí KEU
Hlasování:
Pro 17 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Návrh komisí KEF
a) Návrh na schválení Ing. Josefa Cibulky a Ing. Miroslava Nového za předsedy komisí
SZZ pro specializaci Finance a účetnictví
Hlasování:
Pro 15 členů VR, proti 1, zdržel se 1
b) ostatní návrhy

Hlasování:
Pro 17 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Návrh komisí pro dílčí SZ KEF

Hlasování:
Pro 17 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Návrh komisí pro VEK – kombinované studium
a) Návrh na schválení JUDr. Ludmily Steckerové a RNDr. Jiřího Ježka Ph.D. za předsedy
SZZ pro obor VEK
Hlasování:
Pro 16 členů VR, proti 1, zdržel se 0
b) ostatní členové
Pro 17 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato dle původního návrhu.

7. Informace o závěrech z jednání oborové rady
Informaci z jednání podal doc. Vacík.
Hlavními body jednání bylo schválení metodických dokumentů s cílem udržet a zkvalitnit
doktorské studium. Cílovým stavem je udržet studium v DSP s počtem studentů do výše 50.
OR FEK předkládá VR FEK ke schválení komise státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací a komise pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2011/2012 (viz
zápis z OR FEK). Byla schválena témata disertačních prací, současně bylo apelováno na
členy VR ve smyslu nápomoci na přípravě témat a účastí na kolokviích. Zápis z OR je
k dispozici členům VR na webových stránkách FEK.
Diskuse:
Prof. Dvořáková zmínila zkušenost z vlastního pracoviště, kde motivační pobídky školitelů
měly za následek rychlejší dokončování studia doktorandů.
Doc. Plevný připomenul, že v jednom z návrhů MŠMT na financování VŠ v roce 2011 je
uvažováno o změně v přidělování dotace na vzdělávání s ohledem na včasnost dokončování
studia.
Doc. Vacík zdůraznil, že prioritou v oblasti DSP je větší otevřenost vůči praxi.

Prof. Dvořáková podpořila tento názor a uvedla, že doktorandi z praxe jsou obohacením
oboru a není třeba lpět na interních studentech DSP.
Doc. Šulák uvedl, že jistou motivací je uznávání aktivit v rámci profesní kariéry.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni bere na vědomí informace o závěrech z jednání
Oborové rady FEK ZČU v Plzni a schvaluje předložené návrhy komisí.
Hlasování:
Pro 17 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

8. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2009
Doc. Plevný podal stručnou informaci k předloženému materiálu Výroční zpráva o činnosti
ZČU v Plzni za rok 2009 (příloha č.1) s tím, že součástí této zprávy jsou i základní
informace o činnosti FEK. Samostatná výroční zpráva o činnosti FEK se v současné době
zpracovává.
Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni bere na vědomí informaci o Výroční zprávě o činnosti
Fakulty ekonomické ZČU v Plzni za rok 2009.
Hlasování:
Pro 17 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

9. Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2009
Doc. Plevný k předkládanému materiálu doplnil, že zprávu o hospodaření FEK zpracoval
bývalý tajemník FEK Ing. Josef Červený, Ph.D. a zpráva byla schválena AS FEK dne 24. 2.
2010.

Návrh usnesení:
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni bere na vědomí informaci o Výroční zprávě o
hospodaření Fakulty ekonomické v Plzni za rok 2009.
Hlasování:
Pro 17 členů VR, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

10. Různé
Na dotaz prof. Jáče byli členové VR informováni, že kopie lustračních osvědčení členů VR
mají být předány Ing. Trojanowské.
Doc. Plevný poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání VR a pozval přítomné
na společný oběd v menze v Kollárově ul.

V Plzni, dne 6. května 2010
Zapsala: Ing. Venuše Fišerová
tajemnice FEK

